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Мін скі чы гу нач ны вак зал — гэ-
та гі ганц кая пе ра ва лач ная ба за, 
праз якую што дня пра хо дзяць 
дзя сят кі ты сяч па са жы раў. Су-
стра ка юц ца тут яшчэ і вак заль-
ныя прай дзі све ты ды мах ля ры, 
ці лю дзі без пэў на га мес ца жы-
хар ства. Ка лі ўлет ку яны лю бяць 
«гаст ра ля ваць», то ў дрэн нае 
на двор'е пе ра бі ра юц ца ў вя до-
мыя толь кі ім па мяш кан ні, дзе 
ча ка юць іх ста лыя са бу тэль ні кі. 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» ад пра-
ві лі ся ў рэйд па пры вак заль ных 
мяс ці нах ра зам з участ ко вым ін-
спек та рам.

«Зноў ку п'юць тут, 
і б'юц ца, і пла чуць...»

Ста ліч ны двор у ме жах ву ліц Свярд-
ло ва-Уль я наў скай-Баб руй скай-Кі ра ва 
— адзін з тых ня мно гіх, дзе лю дзям у 
па го нах па трэб на пра хо дзіць кож ныя 
дзе сяць-пят нац цаць хві лін. У два ры 
зна хо дзіц ца гра мад скі пункт ахо вы 
пра ва па рад ку № 50, ку ды мі лі цы я не-
ры на на шых ва чах вя дуць чар го ва га 
злоў ле на га зла мыс ні ка.

— Мя не пры зна чы лі ўчаст ко вым 
ін спек та рам сю ды ле тась у маі. Да-
гэ туль пра ца ва ла ў па труль на-па ста-

вой служ бе, — га во рыць участ ко вы 
ін спек тар гра мад ска га пунк та ахо вы 
па рад ку №50 Каст рыч ніц ка га РУ УС 
На тал ля Кі ся ле віч. — Ра ён чы гу нач-
на га вак за ла — ба дай што са мы «на-
пру жа ны» для ста ліч ных пра ва ахоў-
ні каў. Ча го тут толь кі ні зда ра ец ца: і 
кі шэ ні чыс цяць, і ма біль ні кі спра бу юць 
пра да ваць з рук, і прос та пад ман ва-
юць не спрак ты ка ва ных лю дзей. Гэ та 
са праўд ны «клан дайк» для ама та раў 
роз ных дэ тэк тыў ных пры год...

«Там за ста лом 
муж чы ны год насць 
пра пі ва юць...»

А яшчэ ту тэй шыя ква тэ ры пе ра-
тва ра юц ца ў пры ста ні шча для пры-
вак заль ных ал ка го лі каў. Гас па да ры 
та кіх ква тэр-пры то наў, як пра ві ла, 
ма юць ба га ты кры мі наль ны стаж. 
Мно гія з іх за бы лі ся, ка лі ха дзі лі ў 
апош ні раз на па ста ян ную пра цу, ка лі 
ме лі вы пад ко вы за ро бак. Афі цый на 
яны гро шай не за раб ля юць і та му за-
пла ціць вы пі са ны за па ру шэн не гра-
мад ска га па рад ку штраф у не каль кі 
ба за вых не мо гуць. Да та го ж ні яны, 
ні іх гос ці-вы пі во хі за час тую не ску-
пяц ца на роз ныя зне ва жан ні ў ад рас 
лю дзей з па го на мі. Мо гуць на ват і 

ў бой ку па лез ці. Раз-по раз па дзеі ў 
пры то не ква лі фі ку юц ца як дроб нае 
ху лі ган ства. У лю бым вы пад ку не за-
да члі вых гас па да роў за трым лі ва юць 
і ра ні цай вядуць у суд, дзе час цей за 
ўсё ім пры зна ча юць пра фі лак тыч ны 
арышт на тэр мін ад двух да пят нац-
ца ці су так. Пас ля трох та кіх па ру шэн-
няў вы пі во ха ры зы куе ад пра віц ца ў 
ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак то рый. 
Ад нак стра шыць гэ та да лё ка не ўсіх. 
Боль шасць так і пра цяг вае ха дзіць 
па за мкнё ным ко ле «пры тон — мі лі-
цыя — су ды — ЛПП — пры тон». Ёсць 
у пры вак заль ным мік ра ра ё не на ват 
рэ кард сме ны, якія па бы ва лі ў пра фі-
лак то рыі тры-ча ты ры ра зы...

— На ма ім участ ку за раз два пры-
то ны, — пра цяг вае На тал ля Кі ся ле-
віч, па куль мы на зі ра ем за тым, як 
мі лі цы я не ры вя дуць у гра мад скі пункт 
п'я на га ча ла ве ка, які, ві да воч на, ні ко лі 
не ве даў ван ны. — Праў да, ця пер яны 
кры ху па ці шэ лі. А што там ра ней ад-
бы ва ла ся — ой-ёй, шум ных ал ка го лі-
каў пад час чар го ва га за стол ля ла ві лі 
цэ лы мі кам па ні я мі. Ад нак усё роў на, 
па праб лем ных ква тэ рах су пра цоў ні кі 
хо дзяць удва іх, каб па збег нуць не па-
жа да ных экс цэ саў. Хто ве дае, якая 
ша лё ная дум ка прый дзе ў га ла ву не-
цвя ро за му.

«Аг ні пры то на 
спа кус лі ва 
га рэ лі»

Тым ча сам мы на кі роў ва-
ем ся ў пры ват ны сек тар на 
про ці лег лы бок чы гу нач на га 
вак за ла. У на ро дзе гэ ты не-
вя лі кі квар тал ка ля дыс пет-
чар скай стан цыі «Друж ная» 
даў но атры маў наз ву «Шан-
хай». Ка лісь ці да рэ ва лю цыі 
там зна хо дзі ла ся ўро чы шча 
Убор кі. Яно бы ло за бу да ва на 
на столь кі ха а тыч на і шчыль-
на, што па не ка то рых ву лач-
ках пра ехаць бы ло амаль не-
маг чы ма. А па коль кі вак за л 
сто га доў та му зна хо дзіў ся 
на ўскра і не Мін ска, то ні хто 
не звяр таў на гэ та асаб лі вай 
ува гі. Ішоў час, па сту по ва 
ста рыя ад на па вяр хо выя да-
мы зні шча лі, і на іх мес цы 
вы рас та лі шмат па вяр хо выя 
бу дын кі. Ад нак адзін квар-
тал пры ват най за бу до вы усё 
ж ней кім цу дам аца леў і да 
на шых дзён.

Праз па ру хві лін пе рад на мі паў-
стае гі ганц кі дом, які на гад вае са-
праўд ны аско лак з мі ну ла га. Час тут 
спы ніў ся не ад но дзе ся ці год дзе та му. 
Сце ны ў трох па вяр хо вым бу дын ку 
зроб ле ны з... до шак, якія фар ба ва-
лі ся ў апош ні раз не вя до ма ка лі. На 
дру гі па верх вя дзе вон ка вая лес ві ца 
з драў ля ны мі пры ступ ка мі. Ме та ліч-
ныя па рэ нчы даў но па ржа ве лі. На во-
кал усё па рас ло паў мет ро вым бур'-
я ном. Аб тым, што гэ ты дом уво гу ле 
жы лы, не спрак ты ка ва ны ча ла век 
мо жа зда га дац ца хі ба што па спа-
да рож ні ка вай та лер цы ка ля ад на го 
з вок наў...

Тым не менш ад на з ча ты рох ква-
тэр гэ та га до ма як маг ні там пры цяг-
вае да ся бе ўсіх пры вак заль ных ама-
та раў спірт но га.

— Тут жы ве пен сі я нер ка, якая ра-
ней пра ца ва ла на чы гун цы і атры ма-
ла ў гэ тым до ме жыл лё. Вель мі час та 
лю дзі з су сед ніх ква тэр тэ ле фа ну юць 
у мі лі цыю, скар дзя чы ся на чар го вае 
збо ры шча ал ка го лі каў. За віт ва юць 
сю ды і ра ней су дзі мыя. Узім ку лю бяць 
грэц ца лю дзі без пэў на га мес ца жы-
хар ства. Ад ным сло вам, тут са праўд-
нае пры ста ні шча для не вя до ма ка го. 
Ня ма ні чо га дзіў на га, ка лі, крый Бо жа, 
не цвя ро зы госць за сне з не па ту ша-
най цы га рэ тай. І гэ тае ся дзен не на 
боч цы з по ра хам пра цяг ва ец ца ўжо 
не адзін год...

Ра зам з ін спек та рам за хо дзім 
у ква тэ ру. Ха ця і ква тэ рай гэ тае 
жыт ло на зваць мож на хі ба што ў 
фан тас тыч ным тво ры. Гас цей з ву-
лі цы ад ра зу су стра кае ўстой лі вая 
су месь па ху ча ду і за гру ва шча на га 
па мяш кан ня, якое не пра вет ры ва-
ла ся дня мі. Аб тым, што тут зна-
хо дзіц ца кух ня, на гад вае толькі 
ста рэнь кая за бру джа ная га за вая 
плі та. Праз за пы ле ныя вок ны со неч-
на га свят ла пра ні кае ма ла. Пра тое, 
што цы ві лі за цыя не па кі ну ла гэ тую 
ква тэ ру кан чат ко ва, свед чыць хі ба 
што энер га збе ра галь ная лям пач ка. 
Са ма ж гас па ды ня жыт ла ся дзіць у 
су сед нім па коі і абы яка ва гля дзіць 
тэ ле ві зар...

— Што ў вас ад бы ло ся два дні та-
му? Ал ка го лем не зло ўжы ва еце?

— Ну ба ле ры на ней кая бы ла з му-
жы ком — я яе спра ва дзі ла.

— У вас тут ды хаць ня ма чым. Ча-
му вы іх уво гу ле сю ды пус ка е це?

— Не вы пі ваю я з імі.
— Ня ўжо? — па ры руе ін спек тар. — 

Коль кі ра зоў вас ла ві лі на га ра чым? А 
коль кі ра зоў я да вас за хо дзі ла дзе ля 
пра фі лак ты кі і ба чы ла вас не цвя ро-
зай?

— Ну ці ма ла з кім я п'ю? — гу-
тар ка па чы нае на бы ваць анек да тыч-
ны ха рак тар. — Я маю пра ва ра біць 
у сва ёй ха це ўсё, што ха чу. Але я не 
зло ўжы ваю.

— Рас піс вай це ся ў вы не се ным 

афі цый ным па пя рэ джан ні. 
Ка лі яшчэ ўба чым гэ та, то 
на ступ ствы бу дуць ця жэй-
шы мі. І, да рэ чы, ад куль у вас 
на збі ра ла ся столь кі пус тых 
бу тэ лек? Цэ лы па кет ста іць. 
Вы ж са мі ка жа це, што не 
вы хо дзі це з до ма.

— Я не п'ю.
— Ну бу тэль кі што, ма тэ-

ры я лі за ва лі ся з ні чо га?
— Хлоп цы за хо дзі лі.
— Якія хлоп цы, вак заль-

ныя?
— Не вак заль ныя.
— А хто?
— З рын ку пры яз джа лі, 

— не ах вот на ад каз вае жан-
чы на.

— Я спа дзя ю ся, што 
больш та ко га не бу дзе? Зра-
зу ме лі? Каб сю ды ні вод ны 
вы пі во ха не за хо дзіў...

У ад каз — маў чан не...
— «Хлоп цы з рын ку» — гэ та, як 

пра ві ла, тыя лю дзі, хто ка лісь ці меў 
кан флікт з за ко нам. За час тую яны не 
ма юць ні я кай пра фе сіі, з да ку мен таў 
у іх хі ба што толь кі паш парт. За раб-
ля юць са бе на жыц цё груз чы ка мі на 
буй ных рын ках, — га во рыць ін спек-
тар, па куль мы па ці ху спус ка ем ся з 
лес ві цы. — Зра зу ме ла, што ў ча ла-
ве ка з су дзі мас цю вы бар мес цаў для 
ўлад ка ван ня да во лі аб ме жа ва ны. 
Але іх мес ца су стрэ чы, як ка жуць, 
змя ніць нель га. Ча му я аб ме жа ва-
ла ся на ква тэ ры ад ной раз мо вай? 
Што мож на зра біць, акра мя як пра-
вес ці рас тлу ма чаль ную гу тар ку з гэ-
тай жан чы най? Мяр куй це са мі. Ёй 

73 га ды, яна амаль не вы хо дзіць у 
двор. Ежу ёй, хут чэй за ўсё, пры но-
сіць пры вак заль ная бра ція. За гэ та 
і атрым лі ва юць ча со вы дах над га-
ла вой. Што з гэ тай ба бу лі ўзяць? У 
ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак то рый 
на кі ра ваць яе нель га з-за па важ на га 
ўзрос ту. Не са джаць жа яе ў клет ку... 
Шмат га лаў но га бо лю нам да стаў-
ля юць ганд лё выя пункты, дзе ўна чы 
пра да юць ал ка голь. Для іх што га-
лоў нае? Абы толь кі збыць пра дук-
цыю. А пас ля ўвесь ця жар на ступ-
стваў кла дзец ца на на шы пле чы.

Не па зайз дрос ціш пры вак заль ным 
участ ко вым. Мы што: пры ня лі ўдзел у 
рэй дзе з імі і пай шлі. А яны за ста лі ся. 
Ім тут пра ца ваць кож ны дзень.

На са цы яль нае дно тэ а рэ тыч на мо-
жа апус ціц ца кож ны ча ла век. Зга рэў 
дом, праз мер ная ця га да ал ка го лю, 
вя лі кія праб ле мы ў сям'і, су дзі масць 
за пля чы ма — усё гэ та пад штур хоў вае 

ча ла ве ка да та го, каб знай сці лёг кі, 
на пер шы по гляд, ва ры янт ра шэн ня 
праб ле мы — па чаць ба дзяж ні чаць. 
Тым больш што за раз ня ма кры мі-
наль най ад каз нас ці за лай дац тва, аб 
чым рэ гу ляр на з на сталь гі яй ус па мі-
на юць мі лі цы я не ры. Без да па мо гі мі-
лі цыі ра за рваць за мкнё нае ко ла но ва-
му гос цю «пры то наў» з кож ным днём 
ста но віц ца ўсё ця жэй, у тым лі ку і з-за 
ўплы ву но вых «сяб роў» па бу тэль цы 
су гра валь на га. Так вось і з'яў ля ец ца 
ў вя лі кім го ра дзе чар го вы ва ла цу га... 
А зна чыць, су ма ваць участ ко ва му на 
пра цы не прый дзец ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ
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Рэпарцёр накіраваўся ў рэйдРэпарцёр накіраваўся ў рэйд  ��

КА ЛЯ ВАК ЗА ЛА З УЧАСТ КО ВЫМ

Пе рад па чат кам вы ра шаль на га па ядын ку ў 
гру пе D ма ла хто асме ліў ся б на зваць фа ва-
ры там су стрэ чы бе ла рус кую ка ман ду. Больш 
упэў не на ў гэ тай ро лі вы гля да ла збор ная 
Сла ва кіі, якая ўжо ме ла ў сва ім ак ты ве пе-
ра мо гу над па да печ ны мі Рус ла на Бай да ко ва. 
У сла вац кай Ле ві цы на шы хлоп цы прай гра лі 
гас па да рам. Пас ля фі наль на га мат ча ква лі фі-
ка цыі га лоў ны трэ нер бе ла рус кай дру жы ны 
Рус лан Бай да коў пры знаў ся, што той прой-
грыш «стаў са праўд най пстрыч кай па но се, 
якая пры му сі ла ма бі лі за вац ца пе рад на ступ-
най су стрэ чай з венг ра мі».

На пэў на, во пыт су стрэч з учэ піс ты мі мадзь я ра мі 
да па мог бе ла ру сам цал кам рас крыц ца. Тое, што па-
да печ ныя Рус ла на Бай да ко ва пад час тур ні ру знач на 
пры ба ві лі ў аба ро не, ста ла ві да воч на ад ра зу на 
стар це мат ча са сла ва ка мі. Асаб лі ва ўда ла на шы 
хлоп цы дзей ні ча лі на пад бо ры. Тут вар та ад зна чыць 
і якас ную гуль ню Аляк санд ра Куд раў ца ва, які быц-
цам ча со ва змя ніў амп луа, вы дат на спраў ля ю чы ся 
з ро ляй асноў на га ра зы гры ва ю ча га. Асаб лі ва за-
пом ні ла ся даль няя пе ра да ча на Ві та ля Лю ты ча, які 
вы ка наў кі док з-пад каль ца. Але яшчэ больш эфект-
ны мі ў фор вар да збор най атрым лі ва лі ся трох ач ко-
выя кід кі з-за ду гі. Гэ ты ж эле мент уда ла пра хо дзіў 
у іні цы я тыў на га Аляк санд ра Пус та гва ра. У пэў ны 
мо мант зда ло ся, што Лю тыч і Пус та гвар спа бор ні ча-
юць, хто больш «на кі дае» эфект ных трох ач ко вых.

Але ўжо пас ля фі наль най сі рэ ны Ві таль Лю тыч 
пры знаў ся ка рэс пан дэн ту «Звяз ды», што не ўсім 
за да во ле ны ў сва іх дзе ян нях: «Бы ло ма ла пра-

хо даў. Я люб лю гу ляць пад каль цом, але сён ня 
ча мусь ці лепш атрым лі ва лі ся трох ач ко выя кід кі. 
Тым не менш пры ем на, што мае ач кі да па маг лі 
ка ман дзе».

У трэ цім пе ры я дзе бе ла ру сы кан чат ко ва раз бу-
ры лі гуль ню са пер ні каў. У сла ва каў ужо не атрым-
лі ва ла ся амаль ні чо га: дрэн ная рэа лі за цыя кід-
коў, на ват штраф ных, не да рэ чныя стра ты мя ча, 
спан тан ныя ра шэн ні, вы да лен ні за не спар тыў ныя 
фа лы. Ад рыў на шых хлоп цаў скла даў больш за 

трыц цаць ач коў! І тут Бай да коў вы ра шыў вы пус-
ціць на пар кет фак тыч на дру гі склад ка ман ды, 
даў па гу ляць ма ла до му «дэ сан ту». На пля цоў цы 
вер ха во дзі лі Дзміт рый Аку ліч, Ула дзі мір Кры се віч, 
Аляк сей Трас ці нец кі. Да рэ чы, апош ні стаў са мым 
рэ зуль та тыў ным гуль цом, па спеў шы фак тыч на за 
адзін пе ры яд «на кі даць» 21 ач ко. Апош нюю дзе-
ся ці хві лін ку бе ла ру сы ады гра лі ўні чыю, ад нак гэ та 
не па шко дзі ла ад свят ка ваць вы ні ко вую пе ра мо гу 
з раз гром ным лі кам 114:73.

Пас ля за кан чэн ня су стрэ чы Рус лан Бай да коў 
пад су ма ваў вы ні кі вы ступ лен ня сва іх па да печ ных: 
«Маг чы ма, не так доб ра дзей ні ча лі мы, як дрэн на 
згу ля лі са пер ні кі. Збор ная Сла ва кіі до ма і збор ная 
Сла ва кіі ў гас цях — гэ та дзве роз ныя ка ман ды. 
Без умоў на, пры ем на, што хлоп цы пра дэ ман стра-
ва лі пе ра мож ны на строй і са праўд ны ка манд ны 
дух. Гэ та вель мі важ на ва ўза е ма дзе ян ні ма ла дых 
гуль цоў і во пыт ных бас кет ба ліс таў. Да кан ца ста-
ра ўся тры маць хлоп цаў у то ну се, эма цы я наль на 
пад каз ваў, каб дэ бю тан ты збор най не рас слаб-
ля лі ся і не да зва ля лі са бе пі жон ства. Мы толь кі 
што з пер ша га мес ца вый шлі ў паў фі нал, а ўжо 
праз не каль кі дзён трэ ба гу ляць з эс тон ца мі. Нель-
га рас слаб ляц ца! Пры бал ты — вель мі во пыт ная 
ка ман да, якая па ста ян на ўзмац ня ец ца. Так што 
бу дзе цяж ка».

Да рэ чы, хат ні матч су праць збор най Эс то ніі бе-
ла рус кія бас кет ба ліс ты пра вя дуць 22 жніў ня ў Ма-
гі лё ве. Пры ходзь це пад тры маць сваю ка ман ду!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Вiк то рыя Аза ран ка пе ра ры-
вае 14-мат ча вую пе ра мож ную 
се рыю Се рэ ны Уiль ямс, БА ТЭ 
не ча ка на са сту пае «Го ме лю», 
а ха кей нае «Ды на ма» цер пiць 
ня ўда чу на хат нiм тур нi ры па-
мя цi Рус ла на Са лея. «Звяз да» 
пад во дзiць спар тыў ныя вы нi кi 
за мi ну лы ты дзень.

1. Вiк то рыя Аза ран ка па кла ла ў 
сваю скар бон ку яшчэ ад ну пе ра мо гу 
ў прад стаў нi чых тэ нiс ных спа бор нiц-
твах. Гэ тым ра зам на ша тэ нiс ная пры-
ма вы дат на згу ля ла ў фi на ле тур нi ру, 
што ад быў ся ў аме ры кан скiм Цын цы-
на цi. Пра знач насць гэ та га ме ра пры-
ем ства свед чыць i пры за вы фонд, якi 
пе ра вы сiў 2 мiль ё ны до ла раў. Цi ка ва, 
што аспрэч ваць пе ра мо гу бе ла рус цы 
прый шло ся з Се рэ най Уiль ямс — на-
пэў на, з са мым ня зруч ным для ся бе 

апа не нтам. Да гэ туль яны су стра ка лi ся 
14 ра зоў i толь кi двой чы пе ра мо га бы-
ла на ба ку мiн чан кi. На шчас це, гэ ты 
па яды нак не стаў пра ця гам не вель мi 
доб рай для Вiк то рыi гiс то рыi су праць-
ста ян ня. 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) — лiк, якi стаў 
пе ра мож ным для Аза ран кi ў чар го вым 
мат чы з Се рэ най Уiль ямс. «У гэ тай вя-
лi кай бiт ве нi хто не ха цеў са сту паць, — 
пры зна ла ся пас ля цяж ка га па ядын ку 
шчас лi вая Вiк то рыя. — Але гэ та бы ла 
чыс тая ба раць ба. Я са праў ды шчас-
лi вая». У рэй тын гу жа но чай тэ нiс най 
аса цы я цыi па-ра ней ша му лi дзi руе Се-
рэ на Уiль ямс, дру гую па зi цыю зай мае 
Аза ран ка, а на трэ цiм мес цы — ра сi ян-
ка Ма рыя Ша ра па ва.

2. Бур ляць эмо цыi i на фут боль-
ных па лях Бе ла ру сi. Да за вяр шэн ня 
дру го га «ко ла» ай чын на га пер шын ства 
за ста ец ца толь кi адзiн тур. Пас ля дру-
го га ад рэз ка клу бы па дзе ляц ца на дзве 
шас цёр кi, у ад ной з якiх бу дзе вес цi ся 
ба раць ба за ме да лi, а ў дру гой — за 
вы жы ван не. I па куль толь кi не каль кi 
клу баў за бяс пе чы лi са бе мес ца ў гру пе 
мац ней шых — «Шах цёр», БА ТЭ, мiн-
скае «Ды на ма» i «Го мель». Мiж iн шым, 
ме на вi та «Го мель» стаў га лоў най сен-
са цы яй 21-га ту ра чэм пi я на ту кра i ны па 
фут бо ле. Па да печ ныя Аляк сея Мяр ку-
ла ва на сва iм по лi ў дру гi раз у гэ тым 
се зо не пе ра маг лi ба ры саў скi БА ТЭ — 
3:2. Матч атры маў ся вi до вiшч ным, ба-

га тым на вост рыя 
мо ман ты i са браў 
на тры бу нах го-
мель ска га ста-
ды ё на 7600 гле-
да чоў —рэ корд-
ная коль касць 
ба лель шчы каў 
у сё лет нiм пер-
шын стве. Iн шыя 
су стрэ чы пры-
нес лi на ступ ныя 
вы нi кi: «Тар пе-
да» — «Нё ман» 

1:1, «Ды на ма» (Мiнск) — «Бел шы на» 
2:0, «Сла вiя» — «Ды на ма» (Брэст) 1:1, 
«Наф тан» — «Дняп ро» — 2:1, «Шах-
цёр» — «Мiнск» 4:1. За пер шае мес ца 
моц на тры ма ец ца «Шах цёр» (на ра-
хун ку гар ня коў 49 ба лаў), у БА ТЭ 45 
ба лаў, а ў мiнск ага «Ды на ма» — на 
14 менш.

3. У хат нiм тур нi ры па ха кеi 
па мя цi Рус ла на Са лея ста лiч нае 
«Ды на ма» фi нi шы ра ва ла на трэ-
цiм мес цы. Па да печ ныя Аляк санд-
ра Анд ры еў ска га двой чы са сту пi лi па 
бу лi тах ха ба раў ска му «Аму ру» (1:2) i 
мас коў ска му «Спар та ку» (1:5) i пе ра-
маг лi грод нен скi «Нё ман» 3:1. А вiк-
то рыю свят ка ва лi ха ба раў ча не, якiя 
ў вы ра шаль ным мат чы пе рай гра лi 
«Спар так» — 3:2.

4. Сё лет няе пер шын ство све ту 
па лёг кай ат ле ты цы не па ра да ва ла 
ай чын ных спарт сме наў i ба лель-
шчы каў бляс кам ме да лёў. Леп шым 
вы нi кам для бе ла ру саў так i за ста ло ся 
4-е мес ца Воль гi Су да ра вай у скач ках 
у даў жы ню, пра што мы ўжо пi са лi ты-
дзень та му. У агуль ным за лi ку леп шай 
бы ла збор ная Ра сiі. На ра хун ку на шых 
ус ход нiх су се дзяў 7 за ла тых, 4 ся рэб-
ра ныя i 6 брон за вых уз на га род.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Па кор це ты на тхнё на, спрыт на
Бя жыш — i кос ка за ла тая
Так не паў тор на-ка ла рыт на
Па-над пля чы ма уз ля тае...
(з вер ша Ва сi ля Жу ко вi ча «З яск ра вай 
но вай пе ра мо гай!», пры све ча нага 
чар го ва му пос пе ху Вiк то рыi Аза ран кi).

ДЭ БЮ ТАН ТЫ ВЕР ХА ВОД ЗЯЦЬ!
Муж чын ская збор ная Бе ла ру сі па бас кет бо ле вый шла ў плэй-оф ква лі фі ка цыі чэм пі я на ту Еў ро пы-2015

АЗА РАН КА ЗНОЎ ЛЕП ШАЯ ЗА УIЛЬ ЯМС!

У Бя рэ зін скім ра ё не знай шло ся 
100 ах вот ных. Там за вяр шы ла ся 
ак цыя «Аг ра га ра док — зо на цвя ро-
зас ці і не ку рэн ня». Удзельнічала ў 
ёй ка ля 500 ча ла век.

Яшчэ Дэ мас фен ка заў, што зма гац-
ца з ча ла ве чы мі за га на мі трэ ба ўсі мі 
да ступ ны мі срод ка мі і ў пер шую чар гу 
сло вам. Са праў ды так, яр кае сло ва — 
гэ та і ба ец, і пра па ган дыст, і агі та тар, 
і сро дак пе ра ка нан ня. А хто доб ра ва-
ло дае сло вам? Бяс спрэч на, ра бот ні кі 
куль ту ры, біб лі я тэк. Ме на ві та яны звяр-
ну лі ся ў Бя рэ зін скі рай вы кан кам з пра-
па но вай пра вес ці ма біль ную ак цыю па 
пра па ган дзе зда ро ва га ла ду жыц ця.

— У ра ё не 10 аг ра га рад коў. Наш 
агіт цяг нік вый шаў на марш рут 17 
мая, пер шым на ве да лі аг ра га ра док 
«Па пла вы», — рас па вя ла за гад чы-
ца ад дзе ла мар ке тын гу Бя рэ зін скай 
ра ён най біб лі я тэ кі, стар шы ня ра ён-
на га Са ве та жан чын, аў тар і вя ду чая 
пра ек та Та ма ра Кру та ле віч. — Аг ра-
га рад кі бы лі вы бра ны ме на ві та та му, 
што яны з'яў ля юц ца флаг ма на мі са цы-
яль на-куль тур на га раз віц ця сель скай 
мяс цо вас ці. Сва ёй ак цы яй мы ме лі 
на мэ це пад няць іх ста тус, па ка заць 
асаб лі вас ці і не паў тор насць, а так са-
ма сфар мі ра ваць гра мад скую дум ку, 
ат мас фе ру не цяр пі мас ці да цы га рэт-
на га ды му і хмель ных тра ды цый з ідэ-
яй аб вя шчэн ня кож на га аг ра га рад ка 
зо най цвя ро зас ці і не ку рэн ня.

Кам па нія пра ду гледж ва ла шмат лі-
кія ме ра пры ем ствы для лю дзей роз-
ных уз рос таў, пра фе сій, са цы яль на га 
ста ту су. На прык лад, «У ра дас ны дзень 
вя сел ля ні кроп лі спірт но га» (для ма-
ла да жо наў), «Па ды мі гі ру пяць ра зоў і 
атры май прыз», «Са ма дзей ныя ар тыс-
ты су праць шкод ных звы чак», «Уша на-
ван не зем ля коў — пры хіль ні каў ру ху 
«Аг ра га ра док — зо на цвя ро зас ці і не-
ку рэн ня», «За ла ты фонд аг ра га рад-
ка», «Па мя няй цы га рэ ту на цу кер ку» 
і шмат ін шых. Без умоў на, яны пра хо-
дзі лі з вы ка ры стан нем раз на стай ных 
пры ёмаў, што вы клі ка лі моц ныя эмо-
цыі, аб вост ра нае ўсве дам лен не і воб-
раз нае ўспры ман не ін фар ма цыі. Па 
коль кас ці цу ке рак, што ра зы шлі ся, ар-
га ні за та ры пад лі чы лі: у ак цыі ўдзель-
ні ча ла звыш 100 ча ла век.

Асноў нае дзе ян не ад бы ва ла ся ў да-
мах куль ту ры аг ра га рад коў. У пры ват-
нас ці, тэ атр ад на го ак цё ра прад стаў-
ляў ня вы ду ма ныя гіс то рыі пра тра ге дыі 
лю дзей, якіх за гу бі ла «зла дзей ка з на-
клей кай». Пе рад жы ха ра мі вы сту па лі 
ста рас ты, стар шы ні сель скіх Са ве таў з 
за клі кам па чы наць з ся бе, сва ёй сям'і, 
каб пе ра ўтва рыць аг ра га ра док у зо ну 
цвя ро зас ці. Ак цэнт ра біў ся на ўша на-
ван не лю дзей, сем'яў, якія не сяб ру юць 
з ал ка го лем і цы га рэ тай, ма юць ка рыс-

ны для ся бе за ня так. Пад час прэ зен-
та цыі яны рас каз ва лі, ад куль пай шла 
гэ тая тра ды цыя — ад баць коў, дзя доў. 
Адзін з жы ха роў, які доў гі час ку рыў, 
пры пе ра ез дзе на но вае мес ца жы хар-
ства раз ві таў ся са шкод най звыч кай. 
«Як жа я з цы га рэ тай у зу бах па вя ду 
па ву лі цы свай го сы на ў шко лу?» — 
за явіў ён. За ўзор бра лі і ста ра жы лаў, 
якія за свой ста лы век не вы ку ры лі ні 
ад ной цы га рэ ты, не вы пі лі чар кі га рэл-
кі. Бы ло му ўра чу Ма рыі Гаў ры лаў не 
Ка ва лё вай 92 га ды. Пра сак рэт свай го 
даў га лец ця яна ка жа так: «Ня ма хво-
рых, ёсць гуль таі». І ра іць пе ра няць 
гэ ты дэ віз ма ла до му спе цы я ліс ту Па-
госц кай участ ко вай баль ні цы Юрыю 
Ку ра чу. Праў да, Юрый Ге ор гі е віч не 
ку рыць сам і на ват да па мог раз ві тац ца 
з за га най двум па цы ен там. Ана то лю 
Сця па на ві чу Стры гель ска му 87 га доў. 
Двац цаць га доў та му кі нуў ку рыць.

У якас ці пры кла ду пры во дзі лі ся 
проз ві шчы кі раў ні коў сель ска гас па дар-
чых ар га ні за цый, ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, школь ных уста ноў, чыя 
па зі цыя па спры я ла па вы шэн ню прэ сты-
жу род ных мяс цін. Цу доў на, што ся род 
тых, хто ста іць ду шою за цвя ро засць 
і не ку рэн не, знай шло ся шмат пе да го-
гаў. Гу ча лі ім ёны ме ха ні за та раў, якія 
вя дуць пры стой ны лад жыц ця. Ме ха-
ні за тар — са мая за па тра ба ва ная спе-
цы яль насць на вёс цы. Яго на зы ваць 
«ва ла да ром по ля», «сяб рам жа ўру ка». 
У аг ра га рад ках «Ба гу шэ ві чы», «Леш-
ні ца», «Па госц кі» ся род ме ха ні за та раў 
шмат хто не за хап ля ец ца вы піў кай і 
ку рэн нем. На прык лад, у Сяр гея Ко ры ка 
два цу доў ныя сы ны: ма лод шы ву чыц ца 
ў шко ле, а ста рэй шы за кон чыў авія цый-
ны ка ледж. Як лі чыць Сяр гей Да до наў, 
быць пе ра да ві ком яму да зва ляе ў тым 
лі ку і ад сут насць пе ра ку раў.

— Мы імк ну лі ся да вес ці да кож на га: 
аг ра га ра док — гэ та не толь кі геа гра фіч-
ная тэ ры то рыя. Лю дзей, што тут пра жы-
ва юць, аб' яд ноў вае лю боў да род на га 
краю, агуль ная пра ца на ка рысць гра-
мад ства, тра ды цыі і звыч кі іх прод каў. 
І, бяс спрэч на, ра бі лі ўпор на ней кую 
ад мет насць кож на га з іх. На прык лад, у 
аг ра га рад ку «Ба гу шэ ві чы» вы пуск ні кі 
мяс цо вай шко лы 1981 го да за ста лі ся 
ў кал га се ўсім кла сам. Так утва ры ла ся 
Ма ла дзёж ная ву лі ца. І ся род іх ня ма вы-
пі вох. У аг ра га рад ку «Леш ні ца» так са ма 
шмат ма ла дых сем' яў жы ве на ву лі цах 
Ма ла дзёж най і Пар ка вай. У кож на га да-
гле джа ны пад во рак, ка ля до ма мност ва 
кве так і зе ля ні ны, пад соб ная гас па дар-
ка. Тут так са ма не сяб ру юць з га рэл кай 
і ты ту нём, а зна чыць, і з ля но тай. У аг ра-
га рад ку «Ся лі ба» пра жы вае аж сем на-
цы я наль нас цяў. Жы вуць у зго дзе і мі ры, 
бо не ўжы ва юць спірт но га, — адзначае 
Тамара Круталевіч.

А мно гія не па ба я лі ся пры знац ца 
пе рад зем ля ка мі, што зло ўжы ва лі ал-
ка го лем ці ку рэн нем, але знай шлі ў 
са бе сі лу во лі за вя заць са шкод ны мі 
звыч ка мі. Та кім уру ча лі са ма роб ны 
ор дэн « За цвя ро засць. За сі лу во лі». 
І асаб лі вы на каз да ва лі ма ла да жо нам 
за сце ра гац ца «ад зла дзей кі з на клей-
кай». Ад гэ та га за ле жыць іх да лей шы 
даб ра быт, зда роўе іх дзя цей.

— Вя до ма, мы не ідэа ліс ты, ра-
зу ме ем, што цяж ка ад на час на вы-
пра віць ча ла ве ка, які зло ўжы ваў 
га рэл кай і ты ту нём га да мі. Але на-
ват ка лі не каль кі на шых гра ма дзян 
за ду ма юц ца над сва і мі па во дзі на мі і 
пе ра ста нуць піць, то на шы на ма ган ні 
па тра ча ны не да рэм на, — га во рыць 
Та ма ра Кру та ле віч.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Мо мант мат ча «Тар пе да» — «Нё ман».Мо мант мат ча «Тар пе да» — «Нё ман».

Фо та Анд рэя ЯРОЦ КА ГА.

Зона некурэнняЗона некурэння  ��

ХТО ПА МЯ НЯЕ 
ЦЫ ГА РЭ ТУ НА ЦУ КЕР КУ?

Cа ма дзей ныя ар тыс ты Cа ма дзей ныя ар тыс ты 
су праць шкод ных звы чак.су праць шкод ных звы чак.

Фо
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Спорт-таймСпорт-тайм  ��


